
Paweł Piotrowski - zestaw „Niech żyje sztuka” 

 

W 2016 roku skupiłem się na licznych otwarciach wystaw mających miejsce we Wrocławiu, który był 
Europejską Stolicą Kultury 2016. Europejska Stolica Kultury to miasto wyznaczone przez Unię 
Europejską na okres jednego roku kalendarzowego, w którym organizuje szereg imprez kulturalnych 
o silnym wymiarze europejskim. W dzisiejszych czasach mianem sztuki określane jest niemalże 
wszystko, często zdarza się, że cała ta otoczka jest niezrozumiała dla przeciętnego widza. W 
poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie jakie jest oblicze sztuki współczesnej i do kogo jest ona 
skierowana, przyjrzałem się środowisku artystycznemu: autorom, kuratorom oraz widzom biorącym 
udział w wernisażach. Temu w jaki sposób reagowali na prezentowane dzieła oraz jakie emocje one w 
nich wywoływały. 
 
Opisy do zdjęć:  
1. BWA Wrocław, Galeria Awangarda, "12. Konkurs Gepperta, A co Ty robisz dla malarstwa?" 
otwarcie wystawy oraz ogłoszenie zwycięzców konkursu. Na zdjęciu modelka ubrana w kreację we 
wzór stworzony przez artystkę Anastazję Jarodzką (widoczny również w formie wydruku na ścianie 
oraz na obrazie). 
 
2. Międzynarodowa grupowa wystawa usytuowana w przestrzeni osiedla Kozanów. Kanał - instalacja 
autorstwa Jacka Niezgody. Modułowe urządzenie rekreacyjne dla dzieci w formie kanału-tunelu, 
składającego się z betonowych kręgów służących do budowy kanałów burzowych.  
 
3. Międzynarodowa grupowa wystawa usytuowana w przestrzeni osiedla Kozanów. Performens "Cud 
nad Odrą" grupa artystek "Saperki" dokonującą cudu zamiany wina w wodę - polegającego na 
rozwodnieniu wina tak aby jego smak i właściwości ustąpiły wodzie.  
 
4. Hala Fabryki Automatów Tokarskich (FAT HACO), ul. Grabiszyńska 281. Czternasta edycja Przeglądu 
Sztuki SURVIVAL „Warsztat pracy”. Motywem przewodnim tegorocznego przeglądu była praca. 
Artystów interesowały tematy związane z jej organizacją oraz etosem. Na zdjęciu artysta Marcin 
Korneluk oraz jego dzieło "Niemożliwość wartości w umyśle istoty myślącej". W swoim dziele artysta 
nawiązał do najbardziej znanej pracy Damiena Hirsta - rekina w formalinie - "Fizyczna niemożliwość 
śmierci w umyśle istoty żyjącej". Korneluk zarzucając Hirstowi brak wykonania pracy własnymi 
rękami, w swojej pracy zastąpił rekina własnoręcznie złowionym śledziem bałtyckim.  
 
5. BASK 2016: Otwarta Pracownia Kultury Baskijskiej - platforma dialogu między Wrocławiem a San 
Sebastian, siostrzanymi Europejskimi Stolicami Kultury 2016. Mająca miejsce w dawnej willi Oswalda 
Püschela przy ul. Parkowej 1-3 we Wrocławiu. Wernisaż wystawy prac baskijskich i polskich artystów 
z okazji trzech lat wymiany rezydencyjnej.  
 
6. Otwarcie kolacji-wystawy szkła i ceramiki " Wielkie Żarcie, czyli stół z powyłamywanymi nogami". 
Zaproszeni goście ucztowali na naczyniach zaprojektowanych i wykonanych przez studentów ASP. 


